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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقوِّماتِّاالستنباطِّومبادئهِّوشروطه

ِّالكاتِّاألحكاماألدلةِّعلىِّبطالنِّالتمسكِّمب
 األمور التالية: وبعبارة جامعة: ميكن ان يستدل بوجوه على بطالن

أو يف تعديبة حكبم مبن موضبو   ،(1)ف األحكام الشرعية، فيما ال حكم لو حسببما ولبإ إلينباشاالستناد إىل ادلالكات يف ك -ب -أ
 ا يف ادلالك.مإىل آخر بدعوى اشرتاكه

( أحكببام ادلوضببوعات فيمببا لببو حكببم شببرعيلم بببدعوى ان ادلببالك قببد تأبب  يف ىبب ا و دعببوى تأببُ  ن االسببتناد إليهببا لتأيبب  )أالوبطبب -ج
 ادلوضو  فيتأ  حكمو.

د مالكبببات حادببببة بسببببم تأببب  األ منبببة واألمكنبببة ومبببا فيهمبببا، أو إىل  هبببور وبطبببالن االسبببتناد يف إألشبببا  األحكبببام، إىل ذببببد   -ىبببب-د
 مالكات قدمية لكنها كاألت خافية علينا.

 البطالن متعددة وىي: ووجوه
ِّأواًل:ِّالرواايتِّالصرحيةِّيفِّحترميِّالقياسِّوبطالنه

فببان الببروالت الشببريفة لببرنة يف بطببالن الليبباإ وان السببنة إيا قيسببت زلببال الببدين وان ديببن هللا ال يصبباب ابلعلببول، وقببد سبببال أللببإ 
 بعضها، ولكن ألعيدىا كي ألضيف بعض فلو احلديث إليها:

ِّ(!)َماَِّلُكْمَِّواْلِقَياسِّ
فلد روى الكليين: يف رواية لحيحة السند: )عن عبدةة مبن ألبحابنا عبن أنبد ببن دمحم عبن ع مبان ببن عيسبى قبال سب لت أاب احلسبن 

 (. (2)((ِإنَِّّاَّللََِّّاَلُِّيْسَأُلَِّكْيَفَِّأَحلَِّّوََكْيَفَِّحرَّمَِِّّ؟َماَِّلُكْمَِّواْلِقَياسِّ))عن اللياإ فلال:  عليو السالمموسى 
 .واتركوه : دعوه( لريح يف الرد  عنو إي ان معناهاسَِّماَِّلُكْمَِّوالِقيَِّوقولو )

لظهببوره يف األببو تعليببإ للولببو مببا لكببم  ((ِإنَِّّاَّللََِّّاَلُِّيْسأأَأُلَِّكْيأأَفَِّأَحأألَِّّوََكْيأأَفَِّحأأرَّمَِّ))ولكببن قببد يسبب ل عببن وجببو تعليببإ ا مببام لبب ل  بببب
ِإنَِّّاَّللََِّّاَلُِّيْسَأُلَِّكْيَفَِّأَحلَِّّوََكْيَفِّ))ضاً كي يلال لو والسؤال ىو: ان اللائس يريد ان يستكشف حكم هللا ابللياإ وليس معرت  ،واللياإ

َ حكم على ى ا ادلوضو  حبكبم وِل نكبم ببو علبى  ((َحرَّمَِّ ألعم إيا كان معرتضاً )ابن قاإ موضوعاً على آخر ف شكإ على هللا تعاىل ابألو ِلم
َُأأُلِّ)كمببا ان قولبو تعبباىل:   ((ُلَِّكْيأأَفَِّأَحألَِّّوََكْيأأَفَِّحأرَّمَِِّإنَِّّاَّللََِّّاَلُِّيْسأأأَِّ))( أجيبم بببرغببم وحبدة مالكهمببا ادلوضبو  اخخبر َْ أأاِّيَأ اَلُِّيْسأَأُلَِّعمَّ
 .(4)سؤاذلم االستنكاريرد على  (3)(َوُهْمُِّيْسأَُلونِّ

ِّالوجهِّيفِّانِّهللاِّتُاىلِّالُِّيسألَِّعمَّاِّيَُل
استنكارلً، فاألو يصلح جواابً عن ادل عن  يصلح جواابً عن ادلعرتض أي ادلستفهم استفهاماً  عليو السالمواجلواب: إضافة إىل ان كالمو 
                                                           

وِل يصإلم ألظراً  حبرا  الكتبم أو دفنهبا أو إغراقهبا أو غب  يلب  أو ألألبو ِل يشبر   ألباًل حلكمبة  مبا رغبم  ر م ش  أي فيما ِل يصإ إلينا من الشار  فيو حكملم اما ألألو  (1)
 وجود ادلصلحة وادلالك.

 .57ص 1طهران، ج –بلة ا سالم الكليين، الكايف، دار الكتم ا سالمية  (2)
 .23( سورة األألبيا : آية 3)
 أو ىو أعم. فت مإ (4)
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 وتوضيحو: ،ادلستكشف أي ادلستفهم استفهاماً حليلياً 
 ووجببوم  كمببة  ابألمببور دون حم  األببو ةرة يكببون الطببرك مستشببكاًل ابن هللا تعبباىل ال يعمببإ حسببم ادلالكببات وادلصبباب الواقعيببة، بببإ يسببتبد  

تعبباىل )حكببيم ورحببيم( ورنتببو وحكمتببو تلتضببيان تشببريو األحكببام دبببا يكببون لصبباب ابألمببور، فهنببا اببباب ابألببو  ةواقعيبب أو مفسببدة   مصببلحة  
للمالب   ، وإيا كبان، كما ميكن اجلواب بوجبو آخبر أيضباً وىبو التعببد ألألبو اخلبالال ادلالب ودبا يدفو عنهم ادلفاسد ادلكلفني يف الدأليا واخخرة

 ؟فو وشبهو( فكيف ابدلال  احلليليإسرا عنا  )لوال رد  الشار  اجملا ي ان يتصرك يف ملكو كيف ش
 ((ِإنَِّّاَّللََِّّاَلُِّيْسأَأُلَِّكْيأَفَِّأَحألَِّّوََكْيأَفَِّحأرَّمَِّ))عياً يف الوقبت ألفسبو األبو اكتشبفو فيبباب بببوةرة يكون الطرك مستفهماً عن ادلالك مد  

 ويل  ألحد وجهني:كنايًة عن األو ال يعلم وجو ربليلو وربرميو ومالكاتو الكاملة، 
علبيهم  للنيب واألئمة والزىبرا  هللا تعاىل ضهاو ال ميكن للبشر اللالر ا حاطة دبالكاتو كلها لكوهنا فو  إدراك البشر ل ا فو  اما ألأل -1
َ حبر م وادلراد)كيف أحإ وكيف حرم( ببسؤال الفلط، ل ل  ال يس ل وال يصح  السالم َ أحإ وِلم ويلرببو للب ىن ان الطفبإ يف الروضبة أو  ،ِلم

اللواألني كتشريو قاألون ساألت ليأو أو ضده أو تشريو قاألون النظام االألتخبا   الك   من نو ان نيط دبالكات تشريوال ميك م الً  االبتدائية
بنظريبة النسببية وسلتلبف النظبرلت الفيزلئيبة مب اًل ال ميكنبو ا حاطبة  :ادلختلط أو البدائرة ادلأللبة أو ادلفتوحبة، ىب ا يف التشبريو، ويف التكبوين

 يتضمن احللائال وادلالكات وادلؤبرات وادلواألو كلها. من دون انمبسطاً جداً بلدر عللو ر لو شي  منها كان كم ي  والكيماوية، ولو 
ادلصبلحة تعبريفهم علببى يكبن مبن يف بعبض األحكبام علبى األقبإ، إال األببو ِل  ولبو أو ألألبو وإن أمكنبو يلب ، أو بعضبهم علبى األقببإ -2

احلمَكم وادللتضيات دون العلة التامة بكافة شرائطها ومواألعها، وقد يكران يف كتاب )ادلعاريض  ادلالكات الكاملة، فاكتفى الشار  إبعطائهم
 عدم يكر الشار  للمكلفني بعض ما ميكنهم فهمو، فراجو.لوالتورية( بعض الوجوه 

ِّ)ِإنَِّّالسُّنََّةِّاَلِّتُأَقاُس(
لفضببإ بببن شببايان عببن لببفوان بببن نبب  عببن عبببد الببرنن بببن وردت أيضبباً الروايببة الصببحيحة التاليببة: عببن دمحم بببن إ اعيببإ عببن اكمببا 

أأنََّةِّاَلِّتُأَقأأاسِّ))قببال:  عليببو السببالماحلببباج عببن أابن بببن تألببم عببن أ  عبببد هللا  َأاَلِّتَأأأَرىَِّأنَِّّاْمأأَرَأًةِّتَأْقِصأأمَِّهأأْوَمَ اَِّواَلِّتَأْقِصأأمِِّّ،ِإنَِّّالسُّ
ي ِّ أأَيِّالأأ ِّ َِيَسأأْقِّاُِ أأنََّةِِّإَذاِّ وا ببا   ،وإيىبباب الشببي  ا ىببالك وا فنببا . والتعببب  اب ببال دقيببال فببان ا ببال ىببو (1)((َهأأاَلتَأَ اِّاَيَِّأَنُنِِّإنَِّّالسُّ

فببو ويهببدم حببال وي  أي ي ىبببو، فتفيببد الروايببة ان الببدين مي   (3)(ََيَْحأأُيِّاَّلّلِّالْأأرِّنِّ)و (2)بببالث ليببال آخببر الشببهر ال يكبباد يببرى اللمببر فيهببا خلفائببو
ح ابب الليباإ يبؤدي إىل تأيب  أحكبام هللا تعباىل بنسببة مائبة ابدلائبة أو أقبإ منهبا دببا يصبد  دبعبو ان فبت (4)مبن يلب ابلكلية، أو دبا يلرب 

 م اًل. % 67% أو 77عليو األو زلال الدين عرفاً ولو استلزم تأي ه بنسبة 
 وجهني:لطيف دقيال ويل  ل ((َأاَلِّتَأَرىَِّأنَِّّاْمَرَأًةِّتَأْقِصمَِّهْوَمَ اَِّواَلِّتَأْقِصمَِّهاَلتَأَ ا))بب عليو السالمواستشهاده 

األول: ان الصالة أىم من الصوم قطعاً، ألهنا عمود الدين، وا مجا  من الشيعة والسنة على يل ، وعليو: فإيا أراد الشار  التخفيف 
تهبا الصبالة والصبوم ان تلضبي الصبالة دون الصبوم، تعلى احلائض إبسلاط قضا  أحدمها وإبلا  اخخبر فبان ملتضبى الليباإ اهنبا حيبث فا

   َعَكَس.مو ان الشار 
ال ببباا: ان قضبببا  الصبببوم أشبببال وألبببعم مبببن قضبببا  الصبببالة، فملتضبببى الليببباإ إيا أراد الشبببار  التيسببب  ان يسبببلط قضبببا  الصبببوم دون 

ومببو  ألببعمالصبالة، وقببد َعَكببَس، واحلالبإ: ان الصببالة أىببم وأيسببر ومبو يلبب  ِل يوجببم الشببار  قضبائها، والصببوم لببيس ابألىببم كمبا األببو 
                                                           

 .57ص 1طهران، ج –الكليين، الكايف، دار الكتم ا سالمية  بلة ا سالم (1)
 رلمو البحرين/ مادة زلال. (2)
 .276سورة البلرة: آية  (3)
 كتسعني ابدلائة من ادلوارد.  (4)
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ُُْسرِّ)رغم قولو تعاىل: يل  أوجم الشار  قضائو   .(1)(يُرِيُ ِّاَّلّلِِّبُكُمِّاْلُيْسَرَِّواَلِّيُرِيُ ِِّبُكُمِّاْل
َُْمَلِّاْلِقَياَسِّيفِِّديِِنِّ)) ِّ((َوَماَِّعَلىِِّديِِنَِّمِ ِّاْستَأ
الرضبا عبن كما وردت الرواية ادلعتربة التالية: عن ابن ادلتوكإ عن علي بن إبراىيم عن أبيو عن الرلن بن الصبلت عبن علبي ببن موسبى )

َمأاِّمَمأَ ِِّ َِّمأْ ََِّّسَّأَرِّ)): جبإ جاللبة: قبال هللا لبلى هللا عليبو والبو وسبلمقال: قال رسول هللا  عليو السالمأبيو عن آابئو عن أم  ادلؤمنني 
َُْمَلِّاْلِقَياَسِّيفِِّديِِنِّ   (3)((2)((ِبَرْأِيِهَِّكاَلِممَِّوَماَِّعَرََِِّنَِّمْ َِّشبأََّ ِِنِِّبَْلِقمَِّوَماَِّعَلىِِّديِِنَِّمِ ِّاْستَأ

ا يكرة أيضباً كالتمهيبد للبملبة ما فاهنماألوليان إضافة الستلالليتهما وموضوعيتهما وفائدهتما يف حد ياهتما وأمهيتهواجلملتان  أَول:
 ال ال ة فاألو:

ك برة اعتمباده علبى ادلخصصبات   جهبات يلب لبيس ككبالم سبائر النباإ، ومبن  ألألبوإيا كان كبالم هللا شلبا ال ميكبن تفسب ه ابلبرأي،  -أ
ادلنفصلة شلا ال ميكن فهم مراده اجلدي ابستما  آية أو رواية أو مجلة كاملة بإ ال بد من ا حاطة بكبإ كلماتبو ادلرتبطبة وادلليدات واللرائن 

ال ببد  بوجو  بتل  اخية أو اجلملبة وادلب وببة يف اللبرآن الكبر  ويف البروالت الشبريفةلم ولب ا ِل يصبح االكتفبا  بتفسب  اللبرآن ابللبرآن فلبط ببإ
ِِّللنَّأاِسَِّمأاِّنُأأزَِّلِِّإلَأْيِ مِّْ)يبة مبن مراجعبة سبائر اخلت ادلرتبطبة والبروالت إي قبإ تفس  اخ َ اْليَأأْوَمَِّأْكَمْلأُقِّ)و (4)(َوَأنَزْلنَأاِِّإلَْيأَكِّالأكِّْكَرِّلِتُأبَأأنيِّ

َُْمِِتَِّوَرِضيُقَِّلُكُمِّاإِلْساَلَمِِّديًنا ،  عليهم السالمدا  التفس  الكامإ والت ويإ لدى األئمة وا كمال إبي (5)(َلُكْمِِّديَنُكْمَِّوَأْْتَْمُقَِّعَلْيُكْمِِّن
يف بعض الكتبم، ولب ا جبرى دأب بعبض العلمبا  عنبد التبدبر يف آيبة علبى مراجعبة تفسب  الربىبان أواًل فالصبايف نأليباً فالتبيبان  هكما فصلنا

 ذلا نل اً.اورلمو البيان وأم 
 .((َماَِّعَرََِِّنَِّمْ َِّشبأََّ ِِنِِّبَْلِقم))و (6)(ِهَِّشْمءٌِّلَْيَسَِّكِمْثلِِّ) إي عرك بشبو  وإيا كان هللا تعاىل شلا ال ي   -ب

ا ألسبان الكبات أحكامبو التامبة وعبدم لبحة الليباإ تبعباً لب ل  وإال لكبان معرفتنا دلعدم  على ى ين األمرينفان من الطبيعي ان يتفر  
 .ن كالمهم وارد مورد كالم ادلفس ر وم يإ لوم ولحة تفس  كالمهم ابلرأي ألهاً هلل تعاىل خبللو يف ا حاطة دبالكات أحكامهمشب م 

ابت وادلش ات، كما أل كر للطفبإ بعبض احللبائال ادليتافيزيليبة يكروا لنا ادلالكات االقتضائية وادللر م  عليهم السالمألعم، وكما سبال، فاهنم 
كإ مبسببط والبب  ال يببة، بشببكإ مبسببط جببداً، بببإ كمببا يبب كر ادلتخصصببون لأبب  ادلتخصصببني بعببض ادلعببادالت بشببو أو الفلسببفية أو الفيزل

 .وال ميكنهم دببرد يل  معرفة خفال اللضال أو لنو اجلها  ادللصود لصورة الكاملةربيطهم اب
يُ () َِيَسْقِّاَُِيِّال ِّ ِّ)السُّنَُّةِِّإَذاِّ

ان مجيعاً عن الرواية الصحيحة اختية ) عن علي بن إبراىيم عن أبيو ودمحم بن إ اعيإ عن الفضإ بن شاي (7)كما يدل على ما يكرانه
ِِّإْهأَبُاِّ)) عليبو السبالمعن ابن أ  عم  عن عبد الرنن بن احلباج عن أابن بن تألبم قبال قلبت أل  عببد هللا  َِ ََطَأ َمأاِّتَأُقأوُلِّيفِّرَُجأٍلِّ

ِبلِّ ََاَلَِّعْشٌرِِّمَ ِّاإْلِ ِّاْلَمْرَأِةَِّكْمَِِّّيَ ا؟ِّ ِِ ِِّّ(8)ِمْ َِّأَهاِب
                                                           

 .185سورة البلرة: آية  (1)
 .6ىب، ص1474قم،  –الشيخ الصدو ، األمايل، ادلكتبة ا سالمية  (2)
 (.8راجو الدرإ ) (3)
 .44ة النحإ: آية سور  (4)
 .3سورة ادلائدة: آية  (5)
 .11سورة الشورى: آية  (6)
 وإن قطعنا بو(.من عدم لحة التعويإ على كشفنا، بزعمنا، للمالكات بإ وعدم مرجعية اللطو ابدلالك، وعدم حبيتو )دبعو عدم كاشفيتو عن ادلالك الواقعي  (7)
 فلأللابو العشرة مائة أبإ، ولكإ ألبو إبإ.وىي ع شر الدية الكاملة ال  ىي مائة إبإ،  (8)
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ََاَلِِّعْشُروَنِّ ِّاثْأنَأنْيِ؟ِّ َِ َََط َُِّأْلُقِّ
ََطَِّ ََاَلَِّثاَلثُوَنَُِّأْلُقِّ ََِِِّّثاَلاًث؟ِّ

ََاَلِِّعْشُروَن!ِّ َِّأْربًَُا؟ِّ َِ َََط َُِّأْلُقِّ
َُِِّأْربًَُاََِّّأَيُكوُنَِّعَلْيأِهِِّعْشأُروَن؟ِّإِِّ َُِِّثاَلاًثََِّّأَيُكوُنَِّعَلْيِهَِّثاَلثُوَنَِّويَأْقَط ِّيَأْقَط أِِّّنَُِّأْلُقُِّسْبَحاَنِّاَّللَِّ ََِّّأنَأبأْ َِ ُِأَرا ُلنُنَأاَِّوَنْأُ ِِّنْل َرأَِّهأَكاَِّكأاَنِّيَأبأْ

ََاَلُهَِّونَأُقوُلِّالَِّكيَِّجاَءِِّبِهَِّشْيطَاٌن!ِّ ِِّمَّْ ِّ
ِّ يَِةََِِّّإَذاِّبَأَلنَأِقِّالثأُّلُأَثِِّّهلىِّهللاِّعليهِّوالهِّوسلمََّأَقاَل:َِّمْ اًلِّاَيَِّأَنُنَِّهَكَكاَِّحَكَمَِّرُسوُلِّاَّللَِّ ِإنَِّّاْلَمْرَأَةِّتُأَقاِبُلِّالرَُّجَلِِّإىَلِّثُأُلِثِّال ِّ

َُْقِِّإىَلِّالنِّْصفِّ ي ِِّّاَيَِّأَنُنِِّإنَّكِِّّ،رََج َِيَسْقِّاَُِيِّال ِّ  (2)((1)((َأَخْكَتِِنِِّنْلِقَياِسَِّوالسُّنَُّةِِّإَذاِّ
ِّحتليالنِّلوجهِّتراجِِّديةِّأهابِِّاملرأةِّم ِّاملساواةِّللرجلِّإىلِّالنصف

 :وميكن توضيح كالم ا مام بوجهني: تعبدي واقعي وتعللي جديل
إضافة إىل وجو آخر: وىو ان مبن الببديهيات ان للمالب  ان يتصبرك يف ملكبو كمبا شبا  فلبو  ،اما التعبدي فهو واضح شلا مضى يكره

 .(3)والية حليلية أو اعتباريةعليو من ىو فوقو شلن لو عن يل  ان يهدم ى ا احلائط أو يبين تل  الأرفة إال ان مينو 
لوكبون هلل تعباىل إي  بن عبيبد لبو وملكيتبو حليليبة ياتيبة ال وإيا كان ى ا حال ادلال  اجملبا ي فمبا ابلب  حببال ادلالب  احلليلبي؟ و بن شل

جبعبإ جاعببإ وال ابعتببار معتببرب بببإ بكوألنبا بشراشببر وجبودان مفتلببرون إليببو مصبنوعون لببو حبدونً وبلبباً .. ويلبب  ببديهي دلببن يببؤمن ابألدلن، 
أن نكبم ابألبو ال جبإ ا بو .. وعليبو: فبان لبو وكالمنا اخن معهم بإ مو بعضهم وىم أىإ العامة أو بعض مبن مبال إلبيهم مبن أىبإ اخلالبة

، كما كبان لبو ان يلببض روح مبن دية ألاًل على قطو عضو من الرجإ أو ادلرأة ولو ان نكم ابلدية حسم الدرجات والتفصيإ ال ي يراه
 يشا  ومييت من يشا  ونيي من يشا  كما يشا ، فتدبر
الحتمبببال يف ملاببببإ قطبببو الطبببرك اخخبببر واسبببتداللو، وإيا جبببا  االحتمبببال بطبببإ وامبببا التعللبببي اجلبببديل: فاألبببو يعتمبببد علبببى إببببدا  رلبببرد ا

، ويل  ابلبيان اخيت: وىو ان ادللياإ يف لو تدبر فيما قلناه وتوخى ا ألصاك وترك االعتساك لبلائو على قطعو ،االستدالل وِل يبال وجو
كيلبو مبن   مائبةول ا كان كيلو من ال ىم أك بر قيمبة مبن  لموالنوعيةاألمور ليس احلبم وال الكم  والعدد فلط بإ قد يكون ادللياإ الكيفية 
بإ وبعض خالل ادلخ واألعصاب أىم من اليد والرجإ إي لوالىا  ،اخلشم م اًل، وك ل  كاألت العني أىم من االين رغم كوهنا ألأر منها

 جلن  أو أليم ابلشلإ التام أو غ  يل .
يبباً ىببي أك ببر مببن األلبب ابو البب الث، فببإيا كببان ادلببالك الكببم  فلببط فلردبببا لببح ا شببكال، لكببن حيببث لسببنا زليطببني واأللببابو األربببو كم 

 ،اويبة والعصببية وغ ىبا فبال ميكبن اجلبزم ابن ضبرر قطبو ببالث ألبابو أك بر مبن ضبرر قطبو أرببو ألبابوة أبعباد الببدن الفيزلويبة والكيمبكاف
ال يعلبم األدوار الكاملبة احلليليبة لكبإ  ر  دقيبال، والب ياىإ جبها  معلبد وىإ اجلزم ب ل  إال من قبيإ جزم اجل ؟فلد يكون العكس متاماً 
 (4)أو جز  أو جها  فيو؟

                                                           

 .377ص 7طهران، ج –بلة ا سالم الكليين، دار الكتم ا سالمية  (1)
 (.8راجو الدرإ ) (2)
 الوالية احلليلية هلل تعاىل ورسلو وأوليائهم، والوالية االعتبارية لأ ىم كالدولة بنا  على ببوت الوالية ذلا. (3)
خ  رلرد إبدا  احتمبال مهمبا ببدأ ضبعيفاً لكنبو ال ميكبن ألفيبو مبا دمنبا، ببإ وكبإ العلبم احلبديث، غب  زليطبني بكافبة أسبرار الببدن واألعصباب وادلبوالكالم يف –فم اًل  (4)

الث ألبابو يبؤبر ردبا يكون أتب  قطو بالث ألابو على مستوى أدا  ادلخ واجلها  العصيب أك ر وأشد من أتب  قطو أرببو ألبابوأ أو ردببا يكبون قطبو بب –وغ ىا 
 يف قصر عمرىا أك ر شلا يؤبر قطو األربعة بإ قد يكون قطعها موجباً الألعكاإ الت ب .
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 فه ا ىو بعض الكالم عن الدليإ األول لبطالن اللياإ والدخول يف عاِل مالكات األحكام.
ِّاثنياً:ِّاختالفِّمالكِّالوجوبِّع ِّمالكِّاإلجياب

ن مصاب األحكام الشرعي ة ادلولوي ة ال  ىي مالكات تل  األحكام ومناطاهتا ال تندرج ويل  ىو ما يكره ا لال االلفهاا بلولو: )أ
 وعليو فال سبيإ للعلإ دبا ىو إليها. ربت ضابط، وال ذبم أن تكون ىي بعينها ادلصاب العمومي ة ادلبين عليها حفظ النظام وإبلا  النو .

ث كاألت يف ألظر العلإ ةمة االقتضا  ، فهإ نكم العلإ حبكم الشار  علبى إن ات فال إدراك مصلحة خال ة لبعض األحكام حبي ،ألعم
 ؟طبلها أم ال

والتحليبببال أن ادلصبببلحة وإن كاألبببت ةمبببة االقتضبببا ، إال  أن الأبببرض مبببن الواجبببم غببب  الأبببرض مبببن ا ابببباب، فردببببا يكبببون الواجبببم ةم 
ا اباب فيو مفسدة، فال يكاد يصدر مبن احلكبيم، وا ابباب إ با االقتضا  حبيث ال يتوقف ترتم الأرض منو عليو على أمر آخر، إال  أن 

فمبر د إحرا  ادللتضى ال يكفى  عدم ادلاألو من إابابو. مويتحل ال بتحل ال عل تو التام ة من ادللتضى ادلوجود يف الواجم الباعث على إابابو 
 (1)يف إحرا  ملتضاه(

وليس ألفياً لوجود ضابط ببويت ألاًل وإال دلا كاألت األحكام ةبعة دلصاب  وادللصود من قولو )ربت ضابط( أي ربت ضابط معلوم لنا
 ى ا خلف. ومفاسد يف ادلتعللات.

ِّهلِّالنق ِّالبّناءِّونق ِّالصحاَّةِّم ِّالنيبة؟
ن مببالك وامببا قولببو )وال ذبببم أن تكببون ىببي بعينهببا ادلصبباب العمومي ببة ادلبببين عليهببا حفببظ النظببام وإبلببا  النببو ( فلببد مي ببإ لببو ابلأيبببة فببا

 آخر ال يتطابال مو ى ا ادلالك وىو ما يسمى اليوم لديهم ابلنلد اً حرمتها حفظ عمرض ادلؤمن عن اذلت ، ولكن قد يلال ان للعلال  مالك
 وادللفبت ان النلبد ،وما متارسو الصحافة والسلطة الرابعبة مبن )اغتيباب( للمسبؤولني وغب ىم مسبتندين إىل ان يلب  ضبروري لتلبوميهم البن ا ،

فلبد  ،سبمو مبن األلبوك وأحيباانً ادلاليبنيميف دائرة زلدودة بإ ىو على رؤوإ األشبهاد ودببرأى و النلد ليس  ل ي يدعون إليو ويستحسوألوا
 يلال ابن مالكاهتم ال تتطابال مو مالكات الشار  ل ا حر م الشار  بينما أوجبوا.

 ولكن ميكن اجلواب عنو جبوا  يل  النو  من النلد أبحد وجوه:
 ل: ان يل  من مصاديال النهي عن ادلنكر، فيما لو فرض ان ما يفعلبو ادلسبؤول منكبر وا صبر ردعبو بنهيبو علبى لبفحات اجلرائبداألو 
غ  إىل  والنلد ملدمتو ،إىل ان الرد  عن ادلنكر أىم استناداً إىل حكومة أدلة النهي عن ادلنكر على أدلة الأيبة لنا ريتها إليها أواما لم م الً 

 خرابات.يل  من الت
أَوِءِِّمأَ ِّاْلَقأْوِلِِّإالََِّّمأ ِّمُِلأمَِّ)ال اا: ان يل  من مصاديال االست نا  يف قولو تعباىل:  ِّاَّلّلِّاْْلَْ َرِِّنلسُّ فبإيا  لبم ادلسبؤول يف  (2)(الَِّّحيُِبُّ

 جا  ذلم اجلهر ابلسو  فيو من اللول. الناإَ  ،و ارة الكهراب  أو ادلا  أو النفط أو البلدلت أو غ ىا
 .ل الث: األو متباىر ابلفسال، وىو ال غيبة لو، لكن ى ا أخصا

ونقبتهم مبن عبدمها، وتسببيلها يف وقد بو الفلها  على اجلرح والتعديإ يف علم الرجال حيث بناؤىم على تتبو عبورات البرواة  حبرا  
 الكتم ليلرأىا األلوك على امتداد مئات السنني. فت مإ

ال  عليببو السببالم ادلعصبومغبب  الأبرض مببن ا ابباب( ميكببن ان   ببإ لبو ببببعض لبور التليببة إيا كببان  وقولبو: )إال  أن الأببرض مبن الواجببم
ةمببة والوجببوب واحلرمببة واجببدان دلالكهمببا التببام لكببن حينئبب   فببان ادلصببلحة أو ادلفسببدة يف عبباِل ال بببوت  ،ميكنببو بيببان احلكببم أو تشببريعو تليببةً 

                                                           

 .349ص 3ىب، ج1414قم،  –الشيخ دمحم حسني الأروي االلفهاا، هناية الدراية يف شرح الكفاية، مؤسسة آل البيت عليهم السالم  حيا  الرتاث  (1)
 .148سورة النسا : آية  (2)
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التحمبإ كمبا تلتضبيو مصبلحة تدرجيبة ألبزول  وعبدم قدرتبو علبىقابليبة اللاببإ كعبدم  أو، كالتليبة مب اًل يف ا ابباب أو التحبر إ با ىبو ادلباألو 
 وا عن الدين، ويل  وجو من الوجوه وىناك وجوه أخرى ليس ى ا زلإ تفصيلها.حلاذلم كي ال ينفض   األحكام رعايةً 

ِّيلِّعلىِّاملالكاتِّه مِّال ي وِّاثلثاً:ِّاستلزامِّالتُ
 لرحت بو بعض الروالت، شلا سبال وغ ه.وىو ما يكره السيد الوالد )قدإ سره( و 

 م واالستحساانت لتلرير احلكم ربطم الفلو كلو. كَ ولو لح التشبث ببعض احلم ) :قال يف الفلو: االقتصاد
َِِمِّالصَّاَلَةِِّلكِْكِري)فال كر كاك عن الصالةأ، ألألو قال سبحاألو:   . (1)(َأ
َُلَُّكْمِّتَأتأَُّقونُِّكِتَبَِّعلَِّ)والتلوى كاك عن الصيامأ، للولو سبحاألو:  ياُمَِّكَماُِّكِتَبَِّعَلىِّالكيَ ِِّم ََِّأْبِلُكْمَِّل  . (2)(يُكُمِّالصِّ

 واخلمس ابم أن يكون ألصفاًأ، حلاجات الدولة الك  ة يف الزمان احلاضر. 
َِياًمأأا)واحلببي يصببح أن يكببون حببء يف كببربال ، للولببو سبببحاألو:  بَأأَةِّاْلَبيأأَقِّاحْلَأأَراَمِّ ُْ َُأأَلِّاَّلّلِّاْلَك ، فببإيا لببار ضببريح ا مببام (3)(لِّلنَّأأاسَِِّّج

 احلسني )عليو السالم( قياماً للناإ كفى عن احليأ. 
 . أوالسفر ادلوجم لللصر يلزم أن يكون ألوك الفراسخ، ألن الطائرة تط  بلدر يل  يف بياض يوم

 .(4)(َوِإنَُّهَِّلكِْكٌرِّلََّكَِّوِلَقْوِمكِّ)وا سالم دين قومي، للولو سبحاألو: 
 (5)غ ىا وغ ىا، فهإ يصح كإ يل ؟(إىل 

، بنبا  علبى األبو منهبا فلبط لتحطمبت الشبريعة كلهبا ال الفلبو :ببإ أللبول ،أقول: واالستلزام وبطالن التايل ادلستلزم لببطالن ادللبدم واضبح
فيبم، على مسبل  مرجعيبة  من منصوص العلة، وىو أقوى من مستنبط العلة (ِلكِْكِري)وليس زليطاً هبا إال ان يراد بو ادلعو األعملم فان 

يف الصبالة، كك ب  مبن  هللا تعباىلكتفبى بب كر هللا عبن الصبالة ببإ اببم الب كر خالبة ورببرم الصبالة إيا كبان شلبن ال يتب كر ادلالكات، ان ي  
ذببم عليبو فبال  أ وعليبو:إال هللا تعباىل حبء األتهبا  لبالتوويت كره كإ شي    ويفكر يفىناك يصول الناإ حيث يتشتت يىنو وابول ىنا و 

ره ابهلل أو ال ىاب للحرم أو قبرا ة اللبرآن أو غب  يلب أ ببإ كما لو كان السبود الطويإ وحده شلا ي ك  بو   كر هللا يالصالة وابم عليو ما 
 ره ابهلل، وجبت دون الصالةأ.ىي ال  ت ك   (6)إيا كاألت اليوغا

إيا كاألببت سبببباً  بببدذلا اللببوة الأضبببية لديببوأ ووجبببت ادلطالعببة انرم إيا كببان سبببباً ل ببور فاألببو نببلتلببوى، ألجببإ اوكبب ل  الصببوم إيا وجببم 
 لتلواهأ

 ، وىإ ميكن دلسلم ان يلتزم ب ل ؟وك ل  احلي إىل العلما  أو ادلكتبات إيا كان سبباً لليام الناإلم وىك ا
 

 وهلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوملهِّالطاهري 
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